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Συμφωνία ΗΠΑ - Καναδά - Μεξικού για κατάργηση δασμών στις αμερικανικές
εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.
Ανακοινώθηκε 17.5.2019 από το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR)
συμφωνία των ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό για κατάργηση των επιβληθέντων
(από 3/2018) δασμών, Section 232 στις αμερικανικές εισαγωγές χάλυβα και
αλουμινίου (25% και 10% αντίστοιχα) από αυτές τις χώρες, καθώς και για κατάργηση
όλων των συναφών δασμολογικών αντιποίνων που επεβλήθησαν στα αμερικανικά
προϊόντα από τις ίδιες χώρες. Στη συμφωνία προβλέπεται στενή παρακολούθηση των
εισαγωγών ΗΠΑ καθώς και εφαρμογή μηχανισμού αποτροπής εισαγωγών. Επίσης
προβλέπεται ότι σε περίπτωση υπερβολικών εισαγωγών χάλυβα και αλουμινίου οι
ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν τους ίδιους δασμούς εκ νέου, ενώ οιαδήποτε μελλοντικά
αντίποινα του Καναδά και του Μεξικού θα περιορίζονται στην ίδια μόνο κατηγορία
προϊόντων.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική έναντι των Αμερικανών αγροτών, κυρίως σε
βάρος οποίων υπήρξε ζημία από αντίποινα Καναδά και Μεξικού, (ιδιαιτέρως για
αγρότες Πολιτείας Iowa έναντι του Μεξικού), οποία αντίποινα έπληξαν τις συνολικές
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα, από πλευράς ΗΠΑ
διατηρείται σχετικός βαθμός προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας χάλυβα και
αλουμινίου.
Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω συμφωνία απομακρύνεται σημαντικό εμπόδιο στην
έγκριση από το Κογκρέσο της μετάβασης από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου
Βόρειας Αμερικής (NAFTA) στη νέα Συμφωνία USMCA, δεδομένου ότι αρκετοί
Γερουσιαστές, συμπεριλαμβανομένου του Γερουσιαστή Grassley, επικεφαλής της
Επιτροπής Οικονομικών, είχαν δηλώσει ότι δεν θα ενέκριναν την USMCA διαρκούσης
της ισχύος των συγκεκριμένων δασμών.
Σημειώνεται ότι η αρχική προσέγγιση των Αμερικανών διαπραγματευτών ήταν η
ανταλλαγή της κατάργησης των δασμών έναντι της αποδοχής, από Καναδά και
Μεξικό, ποσοστώσεων αμερικανικών εισαγωγών, ωστόσο, τόσο ο Καναδάς όσο και
το Μεξικό, ως γείτονες και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, είχαν απορρίψει τη συζήτηση
περί κινδύνων εθνικής ασφάλειας. Αποφεύγοντας τις ποσοστώσεις, η εν λόγω
συμφωνία σηματοδοτεί επιτυχία για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, δεδομένου ότι
επίσης αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες ΗΠΑ για τις εισαγωγές κινεζικού χάλυβα, μέσω
USMCA, βάσει του νέου αυστηρού μηχανισμού παρακολούθησης των εισαγωγών
Καναδά και Μεξικού.

